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USKOVA JA VASTUSTAJAT ll

Väinö Hotti

Eri isän lapsia
”Mutta niinkuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi Hengen mukaan syntynyttä,
niin nytkin” (Gal.4:29).
”Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan
Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei
tunne häntä” (1. Joh.3:1).
”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut
murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun
hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä”
(Joh.8:44).
Henkivallat takana
Uskova on vaihtanut leiriä; saatanan palvelijasta on tullut Jumalan palvelija:
”Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne,
joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan,
sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden
lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa,
noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia
niinkuin muutkin; mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa
tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet
rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - armosta te olette pelastetut - ja yhdessä
hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin
Kristuksessa Jeesuksessa” (Ef.2:1-6).
”Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat
juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan,
valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden
henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa” (Ef.6:11-12).
Perustelut puuttuvat
Kun uskovia vainotaan, syyttäjät yleensä turvautuvat valheeseen:
”Mutta ylipapit ja koko neuvosto etsivät väärää todistusta Jeesusta vastaan
tappaaksensa hänet, mutta eivät löytäneet, vaikka monta väärää todistajaa oli tullut
esille” (Matt.26:59-60).
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”Mutta ylipapit ja koko neuvosto etsivät todistusta Jeesusta vastaan tappaaksensa
hänet, mutta eivät löytäneet. Useat kyllä todistivat väärin häntä vastaan, mutta
todistukset eivät olleet yhtäpitäviä” (Mark.14:55,56).
”Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan: 'He ovat
vihanneet minua syyttä'” (Joh.15:25).
”Jeesus vastasi hänelle: "Jos minä pahasti puhuin, niin näytä toteen, että se on
pahaa; mutta jos minä puhuin oikein, miksi minua lyöt?" (Joh.18:23).
”Silloin he salaa hankkivat miehiä sanomaan: "Me olemme kuulleet hänen puhuvan
pilkkasanoja Moosesta ja Jumalaa vastaan". Ja he yllyttivät kansan ja vanhimmat ja
kirjanoppineet ja astuivat esiin, raastoivat hänet mukaansa ja veivät neuvoston
eteen. Ja he toivat esiin vääriä todistajia, jotka sanoivat: "Tämä mies ei lakkaa
puhumasta tätä pyhää paikkaa vastaan ja lakia vastaan; sillä me olemme kuulleet
hänen sanovan, että Jeesus, tuo Nasaretilainen, on hajottava maahan tämän paikan
ja muuttava ne säädökset, jotka Mooses on meille antanut" (Apt.6:11-14).
” Eivät he ole tavanneet minua kenenkään kanssa väittelemästä eikä väentungoksia
aikaansaamasta, ei pyhäkössä, ei synagoogissa eikä kaupungilla, eivätkä myöskään
voi näyttää sinulle toteen sitä, mistä he nyt minua syyttävät” (Apt.24:12,13).
Oikeusmurhan valmistelu – todisteet puutuvat
Paavalin entiset ”aatetoverit” vihasivat häntä silmittömästi. Mihin tahansa Paavali
meninkin, juutalaiset olivat valmiit surmaamaan hänet. Ei kenenkään viha ole niin
hirmuinen ja kiukkuinen kuin jumalisen ihmisen viha!
”Ja pitkän ajan kuluttua juutalaiset pitivät keskenään neuvoa tappaaksensa
hänet. Mutta heidän salahankkeensa tuli Sauluksen tietoon. Ja he vartioivat
porttejakin yöt päivät, saadakseen hänet tapetuksi” (Apt.9:23,24).
”Tähän sanaan asti he kuuntelivat häntä; mutta silloin he korottivat äänensä ja
sanoivat: "Pois maan päältä tuommoinen! Sillä ei hän saa elää” (Apt.22:22).
”Mutta päivän tultua juutalaiset tekivät salaliiton ja vannoivat valan, etteivät söisi
eivätkä joisi, ennenkuin olivat tappaneet Paavalin. Ja niitä oli viidettäkymmentä
miestä, jotka yhtyivät tähän valaan” (Apt.23:12,13).
”sillä he valmistivat väijytystä tappaakseen hänet tiellä” (Apt.25:3).
”Damaskossa kuningas Aretaan käskynhaltija vartioi damaskolaisten kaupunkia
ottaaksensa minut kiinni, ja muurin ikkuna-aukosta minut laskettiin korissa maahan,
ja niin minä pääsin hänen käsistänsä” (2. Kor.11:32,33).
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Muukalaisviha
Tavallisesti muukalaisia kohdellaan kaltoin. Hei eivät ole kansan suosiossa. Heidän ei
ole mahdollista yletä korkeisiin virkoihin. He ovat ”toisen luokan kansalaisia”.
Tänään muutamien on vaikeaa alistua ”muukalaisuuteen”.
”Mutta he vastasivat: "Mene tiehesi!" Ja he sanoivat: "Tuo yksi on tullut tänne
asumaan muukalaisena, ja yhtäkaikki hän alati pyrkii hallitsemaan” (1. Moos.19:9).
”Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niinkuin vieraassa maassa,
asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä;
sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on
Jumala” (Hebr.11:9,10).
”Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat
sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia
maan päällä. Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata”
(Hebr.11:13,14).

(nettikuva)
LASSE MARJOKORPI
Pagodi on Itä-Aasiassa, Intiassa ja erityisesti Japanissa ja
Kiinassa yleinen buddhalaisten
temppelien tornimainen erillisrakennus. Se on useimmiten
monikerroksinen ja yleensä
jokaisella kerroksella on oma
kattonsa, jonka jokaisen sivun
räystäät tavallisesti kaartuvat
ylöspäin Wikipedia

Vuosisatamme kenties huomattavin protestanttinen
teologi Karl Barth on korostanut, että kirkon esikuva
on erämaan vaellusteltta eikä se saa tulla temppeliksi
tai pagodiksi: ”Todella vakavissaan oleva kirkko
sytyttää välttämättä itse dynamiitin, joka räjäyttää
pagodin taivaan tuuliin.” Jotta Suomen kirkon sanoma tulisi kuulluksi ja jotta sillä ylipäätänsä olisi mitään sanomaa, sen olisi tehtävä samoin. Sen olisi
lakattava suitsuttamasta ylistystä itselleen pyhänä ja
palvontaa ansaitsevana laitoksena, sen olisi lakattava selittämästä kansan lähes sataprosenttista kuulumista siihen tunnustamiseksi uskoon ja alettava vaatia jäseniltään tosi kristillisyyttä.
Näin kirkko kuitenkaan ei näytä haluavan tehdä.
Barthia lainatakseni se ”ei halua olla muukalainen
maailmassa”, vaan haluaa ”asettua näyttämölle”
(Lasse Marjokorpi. Kirkon kuoleman sairaus, s.12).

